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 اإلطار العام لوضع البرامج
 
 

 تمهيـد

ستبقى المساهمة في تحسين نوعية التعليم للجميع هدفًا أولويًا يقود أنشطة مكتب التربية  -1
ما قبل العام  و5/م33 هو العام األول لتنفيذ مشروع 2006 وسيكون العام. 2006الدولي في العام 

 .2007-2002 ولتنفيذ استراتيجية متد للفترة 4/م31األخير لتنفيذ 

تم تعريف متد، وسائر معاهد اليونسكو، آجزء ال يتجزأ من منظمة اليونسكو وفي الوقت  -2
وقد " ين الفكري والتشغيليباستقاللية واسعة على الصعيد"عينه آمؤسسة تتمتع من حيث نظامها 

مبادئ وخطوط عريضة إلقامة وتشغيل معاهد ومراآز اليونسكو "تجسد ذلك في الوثيقة المعنونة 
وقد اعُتمدت هذه الوثيقة )". 2الفئة (آما المعاهد والمراآز الخاضعة إلشراف اليونسكو ) 1الفئة (

شرين األول من جانب الدورة ت/ من جانب المجلس التنفيذي وفي أآتوبر2005نيسان /في أبريل
االستراتيجية "التي قررت أن هذه الوثيقة باتت تشكل ) 19/م33(الثالثة والثالثين للمؤتمر العام 

وسوف يخصص أحد بنود جدول أعمال ". العالمية لمعاهد ومراآز اليونسكو آما لهيئاته التوجيهية
في رأينا، تحمل الكثير من التوضيحات الدورة الرابعة والخمسين للمجلس لعرض هذه الوثيقة التي، 

 .المفيدة والضرورية

بذلك فإن اإلطار العام لوضع البرامج في متد يظل مطابقا لما ورد في الوثائق األساسية  -3
وتوخيًا لالتساق والوضوح، يتم عرض المشاريع واألنشطة المستقبلية . 1المذآورة أعاله في الفقرة 

 التي اعتمدها المؤتمر العام 5/م33 وللوثيقة 2007-2002 للفترة باالستناد إلى استراتيجية متد
 ).انظر المربع أدناه(
 

 إن المؤتمر العام،
 ،2005-2004لفترة عامي ) متد( بتقرير مكتب التربية الدولي لليونسكو إذ يحيط علما

د اليونسكو  أهمية الدور الذي يضطلع به متد في تنفيذ البرنامج الرئيسي األول، بوصفه معهويدرك
 المتخصص في مضامين التعليم وأساليبه وسياساته في عمليات تطوير المناهج الدراسية،

يطلب من مجلس متد أن يحرص، وفقًا للنظام األساسي للمكتب ولهذا القرار، على تحديد  -1
 :2007 و2006األهداف التالية للمكتب لدى اعتماد ميزانية المكتب لعام 

ون أنشطة متد متوافقة مع األهداف االستراتيجية لليونسكو الحرص على أن تك )أ( 
سيما فيما يتعلق بتعميم التعليم األساسي،  واألوليات الخاصة ببرنامج التربية وال

، والنهوض بنوعية التعليم، فيروس نقص المناعة المكتسب/اإليدزوالتربية الوقائية من 
 وتجديد التعليم الثانوي العام وتوسيع نطاقه،

 :تدعيم وتعزيز البرامج األساسية الثالثة لمتد، وهي )ب(
تعزيز القدرات فيما يخص تطوير المناهج الدراسية في الدول األعضاء، مع  )1(

الترآيز بوجه خاص على أوضاع النـزاع وما بعد النـزاع وعلى التخفيف من 
 وطأة الفقر وعلى الحوار بين الثقافات؛

 تطوير المناهج الدراسية، وتطوير بنوك إدارة مرصد للتوجهات في مجال )2(
للموارد الوثائقية تتيح الحصول على أحدث المعلومات مشفوعة بأمثلة عن 

 الممارسات واالبتكارات التعليمية الجديدة فيما يخص رصيد التعليم للجميع؛
تشجيع وتجديد الحوار الدولي بشأن السياسات التعليمية وتدعيم آفاءات األطراف  )3(

سيما في  ة المعنية بالحوار بشأن السياسات العامة في ميدان التعليم، والالفاعل
 إفريقيا؛

 نشر المعلومات والتحليالت الجيدة والمستوفاة من خالل مطبوعات متد مواصلة )ج
 وموقعه على اإلنترنت؛

 :مواصلة تنفيذ األنشطة المستعرضة وأنشطة مساندة البرنامج، وهي )د 
 األعضاء وتزويدها بالمساعدة التقنية، بناء على طلبها، من التعاون مع الدول )1(
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 أجل تعزيز األنشطة الداعمة لعمليات تطوير المناهج الدراسية؛
إدارة مرآز لتبادل المعلومات في مجال المناهج الدراسية الخاصة بالتربية  )2(

 فيروس نقص المناعة المكتسب؛/الوقائية من اإليدز
سيما في البلدان اإلفريقية  سية والتخفيف من وطأة الفقر، والتطوير المناهج الدرا )3(

 جنوب الصحراء الكبرى؛
 :مواصلة تعبئة الموارد البشرية والمالية الالزمة لتمكين متد من أداء مهامه )ه 

 4 591 ... للمدير العام بأن يدعم أنشطة متد عن طريق تخصيص اعتماد مالي قدره ويأذن -2
 امج الرئيسي األول؛دوالر في إطار البرن

 عن عرفانه للسلطات السويسرية وللدول األعضاء والوآاالت والمؤسسات األخرى ويعرب -3
التي أسهمت فكريًا وماليًا في أنشطة متد خالل فترات العامين الماضية، ويدعوها إلى مواصلة 

 تقديم مساندتها؛
 :ى إلى ما يلي الدول األعضاء والمنظمات الدولية والوآاالت األخرويدعو -4

االستفادة على أآمل وجه من خبرة متد فيما يخص مساعدة الدول األعضاء على تطوير  ) أ 
 وتعزيز قدراتها في مجال إدارة تطوير المناهج الدراسية وتغييرها؛

اإلسهام ماليًا وبوسائل أخرى مناسبة في تنفيذ أنشطة متد بصورة فعالة لخدمة الدول  )ب
م متد، وأولويات البرنامج الرئيسي األول، واألهداف االستراتيجية األعضاء، طبقًا لمها

 .2007-2002لليونسكو للفترة 
 

 
 
 
 

 )01510، الفقرة 5/م33(مقدمة عامة 

إن أنشطة برنامج متد الموجهة لتنفيذ أولويات البرنامج الرئيسي األول، ستسهم على وجه 
البرنامج الفرعي ( التعليم للجميع الخصوص في رصد اإلنجازات والتقدم المحرز فيما يخص

، وتعميم التعليم األساسي )1، محور العمل 1.1.2؛ والبرنامج الفرعي 2، محور العمل 1.1.1
، )2 و1 محورا العمل 1.2.3؛ والبرنامج الرعي 1، محور العمل 1.2.1البرنامج الفرعي (الجيد 

، )2 و1، محورا العمل 1.3.1الفرعي البرنامج (وتحسين نوعية التعليم من أجل تعّلم العيش معًا 
، )1، محور العمل 1.4.1البرنامج الفرعي (ودعم تجديد التعليم الثانوي العام وتوسيع نطاقه 

 فيروس نقص المناعة المكتسب/اإليدزواإلسهام في تنفيذ األنشطة المتعلقة بالتربية الوقائية من 
 ).2 و1، محورا العمل 1.3.2البرنامج الفرعي (
 

صل متد الترآيز بشكل خاص على األنشطة الميدانية، بما في ذلك العمليات الالمرآزية وسيوا
الرامية إلى بناء القدرات على الصعيدين اإلقليمي والوطني من أجل تلبية االحتياجات ذات األولوية 

جي الخاصة بالفئات أو المناطق الجغرافية المستبعدة، آما سيساهم متد في تحقيق الهدف االستراتي
الثالث لليونسكو، والهدف االستراتيجي الفرعي المتمثل في تحديد اتجاهات جديدة لتطوير التعليم 

وسيتعاون متد تعاونًا وثيقًا مع شبكة اليونسكو الميدانية ومع . وتشجيع الحوار بشأن السياسة العامة
يئات التابعة لليونسكو، المقر، لمواصلة تنفيذ المشروعات المشترآة القائمة، بالتعاون مع مختلف اله

 .وتعزيز المشروعات الجديدة
 
 
 
 
 البرامج األساسية: 2006مشروع برنامج أنشطة العام  -1
 
 هو العام األول من فترة السنتين الحالية، وسيكون أساسًا عامًا انتقاليًا وذلك 2006  إن العام -4 

.  في بداية الفصل الثاني من السنة على األرجح-بوجه خاص نظرًا إلى تولي المدير الجديد مهامه 



UNESCO/BIE/C.54/Décisions 4   الصفحة
 

 التي من شأنها أن تسمح لمتد بالمضي قدمًا في تحقيق االستمرارية أيضًا عام 2006وسيكون العام 
ً استراتيجية   وآذلك من تقرير منتصف الطريق لهذه 2007-2002النتائج المتوقعة من

في مختلف مشاريع األعوام وسيتوجب أيضًا مواصلة استغالل النتائج المحرزة . االستراتيجية
وسيتواصل تدعيم متد بصفته معهدًا تابعًا لليونسكو . الماضية، وترسيخها وتعزيزها ونشرها

وتستمر مساندة متد في منظور مشروع . متخصصًا في مجال مضامين التربية وطرقها وهياآلها
هنا، فإنه ينبغي أن من . سيما عن طريق تعزيز الحوار السياسي وبناء القدرات ال" العيش معًا"

 سواء آمنتج -نتوق إلى  متٍد يكون فعليًا مرآز امتياز معترف به دوليًا في مجال المناهج الدراسية 
.  وفي مجال تحسين تدريب المسؤولين عن تصميم هذه البرامج وتنفيذها وتقييمها-أو آمسار قائم 

التربية من  (األنشطة الجديدة، فإن متد سوف ينفذ عددًا من "ورشات آبيرة"ودونما الخوض في 
وسيواصل متد الترآيز، بناء على .). أجل تنمية مستدامة، المناهج الدراسية وتعليم الفتيات، إلخ

هذا . مكافحة الفقر وعلى إفريقيارغبة الدول األعضاء في اليونسكو، على األنشطة الخاصة بـ
مخض عنها التقييم الخارجي لمتد،  بعدد من التوصيات التي ت2006وسوف ُيؤخذ ابتداء من العام 

سيما تلك المتعلقة بهيكل البرنامج وبتعزيز إدراج تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في  وال
، وذلك بوجه خاص من أجل بناء )وهي عملية جارية حاليًا على قدم وساق(أنشطة المكتب 

 .القدرات
 
يقة، فإن  وضع البرامج يستلزم   ولغاية صياغة هذه الوث2005 و2004آما في العامين  -5

وبالفعل، فإن تقلبات سعر صرف . مراعاة قيدين اثنين أحدهما متعلق بالميزانية والثاني مالي
الدوالر بالنسبة إلى عمالت الدفع التي يتداولها متد في غالبية األحيان قد أدت في السنوات األخيرة 

خصيصات التي تدفعها له منظمة اليونسكو في سيما فيما يتعلق بالت إلى إضعاف قدرته المالية وال
هذا، وعند . 2006وال أحد يدرك ما الذي سيطرأ في هذا المجال في العام . إطار الميزانية العادية

صياغة هذه الوثيقة، آانت هناك تساؤالت بارزة آثيرة بشأن مجموع الموارد الخارجة عن 
التالي، فإن مجلس متد مدعو إلى النظر في وب). 42انظر الفقرة (الميزانية التي ستتوفر لمتد 

 يتعين وضع اللمسات األخيرة عليه من اآلن وحتى إطار عام على أنه 2006مشروع برنامج العام 
 .انعقاد دورة المجلس، وفقًا للنتائج التي تؤول إليها المفاوضات الجارية حاليًا بشأن الميزانية

 
 مسالك العمل والنتائج المتوقعة

 
 تعزيز القدرات: 1امج األساسي البرن 1-1
 

 ) 2007-2002استراتيجية متد للفترة  (1األهداف االستراتيجية للبرنامج األساسي 
 لدى أصحاب القرار تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية والدولية على تطوير المناهج الدراسية •

 من أجل تعزيز التالحم واألخصائيين والباحثين والعاملين الميدانيين بهدف ترويج تعلم جيد
 .االجتماعي

 لدى أصحاب القرار وأخصائيي المناهج الدراسية والباحثين في التربية ومدربي تشجيع الحوار •
المعلمين وغيرهم من المهنيين استنادًا إلى تشكيلة من المشروعات الموضوعية واإلقليمية 

بدور مرآز لتشجيع تبادل بالتشارك مع الشبكات القائمة وسيدعم متد األنشطة وسيضطلع 
المعلومات وتحليل السياسات وإجراء البحوث الجماعية وجمع الوثائق عن التجديدات، وذلك 

 .داخل هذه الشبكات وفيما بينها
، من خالل تصميم وحدات مرنة يمكن تكييفها على الصعيد الدولي، بهدف تعزيز دعم التدريب •

وسيجري تصميم . لتغيير في المناهج الدراسيةالقدرات والمهارات من أجل إدارة عمليات ا
المواد مع االسترشاد الجماعي قدر اإلمكان بالمواد التدريبية الموجودة واالستعانة بالمصادر 

 .األولية ودراسات الحاالت الموثقة في مختلف مناطق العالم
 
 

 )01510، الفقرة 5/م33(اإلطار العام للبرنامج 
 

لتعاونية وإقامة الحوار بشأن وضع مناهج دراسية ترآز على التربية وسيعزز متد إجراء البحوث ا
في مجال المواطنة في آنف المجتمعات المتعددة الثقافات، وعلى الدراسات االجتماعية في 
المجتمعات المنقسمة، وعلى العالقة بين الدين والتربية، وعلى إعادة البناء على صعيد المجتمع 

د النـزاع، وعلى اإلسهام في التخفيف من وطأة الفقر، وعلى االستفادة والمواطنين في أوضاع ما بع
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من الشبكات التي تضم الخبراء في مجال تطوير المناهج الدراسية وواضعي السياسات العامة، 

 .والتي أنشئت في إطار مشروعات متد القائمة
لمسؤولين عن إعداد المناهج وسيقوم متد أخيرًا بتوطيد شبكة اليونسكو العالمية الفّعالة التي تضم ا

الدراسية، إذ سُتطرح على موقع متد على اإلنترنت أهم قنوات هذه الشبكة في مجال تبادل 
 .المعلومات وتشاطر الخبرات والعمل التعاوني، مشفوعة بالمجاالت المختارة لتنفيذ المشروعات

 
 )01510، الفقرة 5/م33(النتائج المتوقعة في نهاية فترة العامين 

 
تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بتطوير المناهج الدراسية وإصالحها، مع الترآيز بشكل  •

 .خاص على البلدان التي تمز بأوضاع ما بعد النـزاع، أو بمرحلة انتقالية، وأقل البلدان نموًا
 :مؤشرات األداء

 في مجال التدريب؛" مجموعات األدوات"إعداد المواد المرجعية و -
قطرية األساسية التي يتم تدريبها في مجال تطوير المناهج الدراسية عدد األفرقة ال -

 وإصالحها؛
 .تشغيل الشبكة العالمية للمسؤولين عن إعداد المناهج الدراسية -

 
 
 

 2006أنشطة العام 
 
 إلى مواصلة عملية ترسيخ نتائج 2006سوف يرمي برنامج تعزيز القدرات في العام  -6

 وتوطيدها ونشرها آما إلى وضع اللمسات األخيرة على رؤية متد 2005األنشطة المنفذة في العام 
في مجال تصميم المناهج التربوية  وتنفيذها ونشرها وذلك حتى االنتهاء  من هذه االستراتيجية 

 .على المدى المتوسط
 

 الممارسات المشترآة في مجال تطوير المناهج الدراسية
 
التي تضم آافة أقاليم " الممارسات المشترآة"ن ، أقام متد مجموعة م2005خالل العام  -7

حول االتجاهات الوطنية في " الممارسات المشترآة"وتتمحور هذه . العالم في إطار شبكة عالمية
. وضع المناهج الدراسية وحول مشارآة الجامعات والمعاهد التي تعمل على المواضيع ذات الصلة

ناء على ما وافق عليه المجلس، حول تبادل ، ب"الممارسات المشترآة"ويتمحور تصميم هذه 
، وحول التدريب البيني على الصعيدين اإلقليمي (NETFORUM))منتدى اإلنترنت (الخبرات 

والدولي، والتعاون في إطار أنشطة خاصة، وفي إجراء البحوث، وتصميم الوحدات الدراسية 
ج الدراسية وتطويرها، ووضع للتدريب تفيد في تصميم المناه" علبة أدوات"وإثرائها، وإنشاء 

هذا وسوف ُتدخل تعديالت على نشرة المعلومات . استراتيجية لحسن استخدام هذه المناهج
"Innovation "فتصبح قبل أي شيء آخر، أداة إلكترونية من شأنها إحياء الممارسات المشترآة .

على موقع متد على ، سوف تتمتع الممارسات المشترآة بمكانة هامة 2006وانطالقًا من العام 
 .اإلنترنت، سيما أنه ُصمم آأداة دينامية للتبادالت المستمرة

 
وسوف تلقى األنشطة اإلقليمية المتفرعة عن الممارسات المشترآة والتي ترتكز على  -8

وللمكاتب اإلقليمية لليونسكو، دعمًا قويًا، على غرار األنشطة ما " للنقاط المرآزية"مشارآة هامة 
 ).أمريكا الالتينية مثًال/الصين(يم بين األقال

 
وتشمل هذه الصيغة ثماني ". علبة األدوات"وسيتواصل اختبار وتحسين الصيغة األولى لـ -9

سيما  ال(وحدات وأدوات تدريب أخرى ترتكز على الخبرات المكتسبة في هذا البرنامج األساسي 
هذا . وفي برامج أخرى لمتد) اعأو ما بعد النـز/في آسيا وفي البلدان التي هي في وضع نزاع

 .وسُتضاف إلى هذه الصيغة األولى الخبرات المكتسبة في أقاليم أخرى
 

وسيتواصل التحليل األولي الذي ُشرع به لتحديد آيفية إقامة الشراآات مع الجامعات  -10
األساسي والمعاهد والمؤسسات األخرى المعنية بالتعليم العالي بغية المساهمة في التدريب المهني 

وسيواصل متد أيضًا تعاونه مع، على ". علبة األدوات"والمستمر بفضل استخدام أوسع لمكونات 
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، وجامعة برغامو، والمعهد الجامعي لدراسات التنميةسبيل المثال ال الحصر، جامعة جنيف، 
طنية في وجامعة البحرين، ودار التعليم العالي في دآار، والمعهد التربوي في منسك، والجامعة الو

 .حاليًا بتصميمهآوستاريكا، ومرآز التعليم عن ُبعد الذي تقوم منظمة الدول األميرآية الالتينية 
 

 .1ترد األنشطة في البطاقة  -11
 

 المناهج الدراسية ومكافحة الفقر في إفريقيا
 

وفي الذي اعتمده المؤتمر العام صراحًة على التزام متد في إفريقيا ) 5/م33(ينص القرار  -12
حول المناهج الدراسية ومكافحة الفقر " التدريب البيني/األنشطة/البحوث"وإن . مجال مكافحة الفقر

 2005 و2004وآانت هذه الحملة ممولة في العامين . في إفريقيا قد بلغت نهاية مرحلتها التنقيبية
خارجة عن ميزانية من جانب إسبانيا، ودائرة التنمية والتعاون السويسرية، آما بواسطة الموارد ال

والواقع أن هذه الحملة قد أسفرت عن نتائج مثيرة . اليونسكو والمخصصة لمتابعة التعليم للجميع
وبناء على طلب صريح من هذه . لالهتمام وصائبة بالنسبة إلى البلدان اإلفريقية التسعة الملتزمة

)  توفر التمويل الالزمشريطة (2007 و2006البلدان، قرر متد مواصلة نشاطه هذا في العامين 
". تعزيز القدرات"وذلك في شكل مشروع يتعين اآلن وبشكل طبيعي ضمه إلى البرنامج األساسي 

 6والمشروع هذا فريد من نوعه ويتماشى آليًا مع أهداف حرآة التعليم للجميع، وخاصة الهدف 
 ترمي هذه األنشطة وسوف.  آما يتماشى مع األهداف التنموية لأللفية-الخاص بنوعية التعليم 

أساسًا إلى استثمار وتوطيد النتائج الواعدة التي ُحققت خالل المرحلة التنقيبية آما إلى دعم جهود 
 .البلدان المشارآة التسعة لتنفيذ التغييرات المدخلة على المناهج الدراسية الوطنية

 
 .2انظر بطاقة الوصف رقم  -13

 
 مرصد التوجهات/بنك الموارد: 2البرنامج األساسي  1-2
 

 )2007-2002استراتيجية متد للفترة  (2األهداف االستراتيجية للبرنامج األساسي 
دراسات ( من الوثائق الرسمية، ووصالت اإلنترنت، ومواد أخرى إدارة وتجميع تشكيلة •

تتعلق بالمناهج الدراسية، وبنى النظم التعليمية، وعمليات تطوير ) حاالت، ونتائج بحوث
الممارسات الجيدة (، والطريقة التي يتم بها عمليًا تنفيذ نتائج هذه العمليات المناهج

 ).والتجديدات
 على نحو يعزز عمليات تطوير المناهج الدراسية، التي تقوم تحليل المواد التعليمية وتقييمها •

 على إنشاء شبكات وتشدد على التعليم الرامي إلى تعلم العيش معًا، والمرآز على الدارس،
والموجه نحو العمليات، والمالئم لتحقيق الدمج االجتماعي، والذي يستجيب الحتياجات التعلم 

 .األساسية ويشجع القيم اإلنسانية العالمية
 التي ستساعد في عمليات تحديد وتطوير مناهج جمع وتحليل المواد التدريبية والمرجعية •

 .دراسية تشجع هذا النهج
دراسات الحاالت، ووصالت االنترنت، (ي يعدها متد أو يقوم بجمعها  التإتاحة وتوزيع المواد •

 .والتي يجري اختيارها والتوصية بها واإلقرار بمالءمتها) وما إلى ذلك
 

 )01510، الفقرة 5/م33(اإلطار العام للبرنامج 
لتعليم وسيواصل متد تعزيز جمع البيانات الرفيعة المستوى وإجراء التحليالت فيما يتعلق بنوعية ا

والمضامين والهياآل التعليمية، من أجل دعم االستراتيجية الدولية الخاصة بالتعليم للجميع، وذلك 
من خالل تيسير االنتفاع بالمعلومات المناسبة والمستوفاة بشأن ما يوجد من مناهج دراسية ومواد 

ي عن رصد التعليم للتعلم وأفضل الممارسات؛ آما سيساهم متد في إعداد التقرير السنوي العالم
 .للجميع

 )01511، الفقرة 5/م33(النتائج المتوقعة في نهاية فترة العامين 
تعزيز تبادل المعلومات بشأن النظم التعليمية، والمناهج الدراسية القائمة، وتطوير المناهج  •

 .الدراسية
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 :مؤشرات األداء
 توسيع نطاق قواعد البيانات التابعة لمتد؛ -
 د على شبكة االنترنت؛تحسين موقع مت -
 إجراء الدراسات والتحليالت فيما يتعلق بالتقرير العالمي السنوي عن رصد التعليم للجميع؛ -
 .إصدار الدوريات والكتيبات والكتب المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية وتغييرها -
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 2006أنشطة العام 
 

 سات المناهج الدراسيةبنك الموارد بشأن األنظمة التعليمية وسياسات وممار ألف
 

 بنك الموارد
 

 الذي أنشأه متد في مجال سياسات المناهج النظام المتكامل للمعلوماتفي إطار تعزيز  -14
المدرسية في العالم والذي بات يشكل مرجعًا في هذا الشأن على حد قول المسؤولين والخبراء، فإن 

ويتضمن بنك الموارد . د منذ سنوات طويلةتحيين وإثراء بنك الموارد يشكالن نشاطًا مستمرًا لمت
وإن النسخة السادسة . بيانات عالمية حول التربية، وملفات مجمعة عن آل بلد، وتقارير وطنية

وسوف يتواصل  جمع المواد .  هي قيد اإلعدادالبيانات العالمية للتربية عن للقرص المدمج
 .ن أجل تحسين مجمل برامج ومشاريع متدالدراسية واألطر والمواد المتصلة بالمناهج الدراسية م

 
 .3انظر بطاقة الوصف  -15

 
 مرصد التوجهات باء

 
إن مهمة مرصد التوجهات متفرعة مباشرة عن مهمة بنك الموارد الذي يوفر المواد  -16

وترمي هذه المهمة إلى تعزيز االستراتيجية الدولية لرصد التعليم . الضرورية لتحليل المعلومات
طريق توفير تحاليل ودراسات ذات نوعية متصلة بمنتجات تطوير المناهج الدراسية أو للجميع عن 

ترمي بصورة ) مستطولة ومستعرضة( دراسات جديدة 2006وسوف ُتجرى في العام . بطرقه
ومن المتوقع في هذا (خاصة إلى تعزيز ونشر نتائج األنشطة التي نفذها متد طيلة السنوات الماضية 

هذا وسوف ُيباشر بدراسة جديدة تتمحور ). دراسية بالتعاون مع البنك العالميالصدد عقد حلقة 
 حول 2004حول التعليم من أجل تنمية مستدامة وتستند إلى تحليل لمضمون التقارير الوطنية للعام 

 .هذا الموضوع
 

 ،  سيواصل متد وفي إطار الموارد 2005 و2004 و 2003 و2002وآما في األعوام  -17
 الذي التقرير العالمي لليونسكو عن رصد التعليم للجميع المتاحة، تقديم مساهمته في المالية

 . حول موضوع تعليم األطفال2006/2007سيتمحور في الفترة 
 

 .4انظر بطاقة الوصف رقم  -18
 

 إدارة المعارف والمنشورات ونشر المعلومات جيم
 

 )2007-2002استراتيجية متد للفترة (األهداف االستراتيجية 
لمجمل برامج متد وأنشطته، وآذلك ، عن طريق تجميع وإتاحة الوثائق المالئمة، تقديم الدعم •

 .للشبكات الدولية المرتبطة بها
 .على اإلنترنت جيد النوعية إدارة وتطوير موقع •
 على وتوزيعها مجمل المطبوعات الدورية لمتد والوثائق الصادرة عن برامجه المختلفة، إنتاج •

 .أو بوسائط إلكترونية/ق واسع، على دعائم مطبوعة ونطا
 

 بغية إثرائه وجعله أسهل 2005شهد موقع متد على الشبكة إعادة هيكلة عميقة في العام  -19
وتمت إعادة الهيكلة هذه بالتعاون الوثيق مع الخدمات المختصة في . نفاذًا واستعماًال للمستخدمين

 بغية االستجابة لتوصية المقّيمين 2006ي هذا الشأن في العام وستتواصل األعمال ف. مقر اليونسكو
الخارجيين وإنشاء موقع على الشبكة ال يكون موردًا وثائقيًا فحسب إنما يشكل أداة عمل لبرامج 

 ).الممارسات المشترآة والتدريب عن ُبعد وإلى آخره(ومشاريع متد 
 

 .5انظر بطاقة الوصف رقم  -20
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أيضًا ستصدر المنشورات العادية لمتد ومنها بالطبع تقارير مختلف  2006وفي العام  -21
االجتماعات أو الحلقات الدراسية التي ُتنظم في إطار أنشطة متد، إضافة إلى دراسات التوجهات 

 وهي المجلة الفصلية Perspectivesوسوف تصدر أربعة أعداد من مجلة . وغيرها من الوثائق
 Springer Academicة، باإلنكليزية وذلك بالتعاون مع دار النشر لليونسكو عن التربية المقارن

Publishers )وستتوفر المجلة باللغات األخرى بالشكل اإللكتروني فقط في حين تصدر ). هولندا
وفي إطار الموارد المالية المتوفرة، سوف ُتبذل . المجلة بالعربية والروسية على دعائم ورقية أيضا

أو اإلسبانية على دعائم /جهود خاصة للتمكن من إصدار بعض أعداد هذه المجلة بالفرنسية و
 فسوف تصدر ابتداء من المعلومات واالبتكارات في مجال التربيةما مجلة متد المعنونة أ. ورقية
 بالشكل اإللكتروني في مرحلة أولى، آما أن إصدار النسخ المطبوعة سيكون محدودًا 2006العام 

وأخيرًا، سوف ُينشر آتّيبان أو ثالثة آتب في سلسلة . وفقًا للحاجات األولوية لبلدان الجنوب
 ".مارسات المتبعة في التعليمالم"
 
 الحوار السياسي: 3البرنامج الرئيسي  1-3
 

 )2007-2002استراتيجية متد للفترة  (3األهداف االستراتيجية للبرنامج األساسي 
، بين أصحاب القرار وغيرهم من تيسير وتشجيع الحوار الدولي بشأن السياسات التربوية •

رات التربوية على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني األطراف المشارآة في تحقيق التغيي
والمستويات األخرى بهدف العمل، على ضوء الحقائق المعاصرة، على تشجيع عمليات 
الحوار بشأن السياسات العامة، والسياسات العامة ذاتها، والمناهج الدراسية، وآذلك تطويعها 

 .وتطبيقها بصورة مالئمة على الصعيد المحلي
 باعتباره رؤية للتعليم من األطراف المشارآة على اعتماد شجيع أصحاب القرار وغيرهمت •

نشاطًا نتعلم بموجبه أن نكون، ونتعلم آيفية التعلم، ونتعلم آيفية العمل، ونتعلم بوجه خاص 
 . البشرية جمعاءمصالحالعيش معًا، والمساعدة على توجيه المناهج الدراسية لخدمة 

بشأن  يز قدرات األفرقة الوزارية واألطراف األخرى المشارآة في الحواراإلسهام في تعز •
للتعليم " رؤية"االتصال وبناء /التفاوض/سيما في مجاالت التشاور ، والالسياسات العامة

 .تراعي أبعاده التاريخية والمقارنة والمشترآة بين الثقافات
 
 
 

 )01510، الفقرة 5/م33(اإلطار العام للبرنامج 
تمر متد في توطيد الحوار الدولي الجاري بشأن المسائل المتعلقة بمهام المكتب وتلك التي وسيس

تطرحها الدول األعضاء، وسيقوم، وفقًا لقرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي لليونسكو، 
 .بالشروع في األعمال التحضيرية الخاصة بالدورة الثامنة واألربعين للمؤتمر الدولي للتربية

ن الشراآات مع رابطة تطوير التعليم في إفريقيا، ومعهد البنك الدولي، ومعهد البنك األيبيري وإ
األمريكي، والوآاالت التابعة للجهات المانحة الثنائية، والجامعات في مختلف البلدان، وغير ذلك 

بلدان من المؤسسات، ستتواصل وسيتم توسيع نطاقها، بهدف تعزيز قدرات األفرقة المهنية في ال
 .الخارجة من النـزاعات، ومن أجل التصدي للفقر بصفة عامة

 )01511، الفقرة 5/م33(النتائج المتوقعة في نهاية العامين 
 .تحسين الحوار الدولي بشأن السياسة العامة فيما يخص النظم التعليمية والمناهج الدراسية -

 :مؤشرات األداء
 ؛"مجموعات األدوات"عية وإعداد البرامج التدريبية والمواد المرج -
 تدريب المسؤولين عن اتخاذ القرارات؛ -
 تشغيل مجموعة الممارسات؛ -
 .متابعة حالة االستعدادات لعقد الدورة الثامنة واألربعين للمؤتمر الدولي للتربية -

 
 

 2006أنشطة العام 
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 أنشطة التدريب على الحوار السياسي

 عاتق منسق هذا البرنامج الذي تولى إلى جانب مهامه بالنظر إلى عبء العمل الواقع على -22
 بشكل خاص على حلقتين دراسيتين بشأن 2006إدارة متد باإلنابة، فإن األنشطة ستتمرآز في العام 

وتشمالن أربعة إلى خمسة أفرقة وزارية من البلدان  (الحوار السياسي في إفريقياالتدريب على 
 ).ة من البلدان الناطقة بالبرتغاليةالناطقة بالفرنسة وستة أفرقة وزاري

 رابطة تطوير التعليم في إفريقيا بشكل نشط وذلك، من وستتواصل الشراآة القائمة مع  -23
 2006 للعام جهة، بغية تنظيم حلقات دراسية للبلدان الناطقة باإلنكليزية في سياق برنامج الرابطة

ومن جهة ثانية، ". العقالنية لهارفاردالمفاوضة "حيث يشارك متد  أساسًا في وحدة التدريس 
، تحليله للحوار السياسي وخاصة الرابطة الذي أنشأه متد باالشتراك مع الفريق الخاصسيواصل 

ويتألف هذا الفريق . للمشاريع الرامية إلى تصميم أدوات تدريب يمكن تطبيقها في عدة سياقات
رات التربية آما من خبراء من المصغر بشكل شبه حصري من آوادر رفيعي المستوى من وزا

 خطة تدريب على الحوار السياسي، 2006ومن المتوقع أن تتوفر في نهاية العام . بلدان الجنوب
ومن المتوقع أيضًا العمل . للتدريب" علبة أدوات"إضافة إلى مرشد مرجعي ووحدات دراسية و

 .سي في التربيةلمتد في مجال الحوار السيا" ممارسات مشترآة"تدريجيًا على تجميع 

 .6ترد األنشطة في بطاقة الوصف رقم  -24
 
 
 البرامج المستعرضة: 2006مشروع برنامج أنشطة العام  -2
 

 تنفيذ برنامجين مستعرضين ورد ذآرهما في اقتراحات 2006سوف يواصل متد في العام  -25
 :استراتيجية متد متوسطة المدى وهما

  األعضاءالمساعدة التقنية للدول/التعاون )أ  
في مجال التعليم والوقاية من ) مرآز لتبادل المعلومات" (مرآز وثائقي مرجعي" )ب

 .فيروس نقص المناعة المكتسب/اإليدز
 
 المساعدة التقنية للدول األعضاء/التعاون التقني ألف-2
 

 )2007-2002استراتيجية متد للفترة " (ألف"الهدفان االستراتيجيان للبرنامج المستعرض 
، وذلك ديم الدعم ألفرقة من المهنيين المشارآين في عمليات إصالح المناهج الدراسيةتق •

استجابة للطلبات التي تقدمها الدول األعضاء بصورة فردية أو جماعية وأن برنامج التعاون 
بشأن تطوير المناهج الدراسية يستجيب، ضمن حدود إمكانياته المالية والبشرية، الحتياجات 

ان أو مجموعات من المهنيين المعنيين بالمناهج الدراسية، وذلك من خالل تنفيذ عدد من البلد
أنشطة مطّوعة وفقًا لالحتياجات في مجال الجوار بشأن السياسات العامة وتعزيز القدرات، أو 
من خالل توفير تدريب متخصص ومطّوع لالحتياجات لصالح أفرقة، مع تنظيم زيارات 

ة على الحلول التي يتم التوصل إليها في أماآن أخرى والتي دراسية للتعرف بصورة مباشر
 .يمكن تطبيقها على االحتياجات والمشكالت التي يحددها الفريق المعني

 أو تدريب هذه الدول األعضاء بخدمات استشارية أو مساعدة مطّوعة وفقًا لالحتياجاتتزويد  •
ما يتعلق بطرائق تصميم المناهج وذلك في) يشتمل، على سبيل المثال، على زيارات دراسية(

الدراسية والقيام بإصالحات وإعداد المواد التدريبية على نحو يعكس التقدم المحرز على 
 .المستوى الدولي

 
 )01510، الفقرة 5/م33(اإلطار العام للبرنامج 

ضاء على وسيلبي متد الطلبات المحددة الواردة من الدول األعضاء، وال سيما الطلبات المتعلقة بالق
الفقر، وإعادة تكوين المناهج الدراسية وتجديدها، وإقامة الحوار وإرساء التفاهم بين الثقافات وبين 

وسيلبي المكتب آذلك طلبات . األديان، آما سيفي باحتياجات المجتمعات التي تعاني من النـزاعات
ا الدراسية من أجل تقديم المساعدة المحددة الواردة من البلدان المنخرطة في عملية تحديث مناهجه

 .دعم أفضل للمعلمين
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 العراق

 
، وضع متد بالتعاون مع مكتب اليونسكو للعراق في عمان مشروعًا 2005في العام  -26

وآان من المرتقب أن يستغرق هذا المشروع فترة تتراوح . بشأن تنمية المناهج الدراسية في العراق
وافقة والتمويل على وآالة األمم المتحدة المعنية وقد ُعرض المشروع للم.  شهرًا18 و12بين 

: وسوف يتمحور المشروع حول النقاط التالية. UNAMIبتمويل برامج إعادة التعمير في العراق 
تعزيز قدرات آخذي القرار والتقنيين المختصين في المناهج الدراسية؛ تقديم الدعم المؤسسي الالزم 

 ولتصميم خطط العمل الواقعية؛ ترجمة هذه النظرة على لتطوير المناهج الدراسية بشكل منتظم
آالبرامج " (نماذج"عن طريق وضع وثائق لسياسات المناهج الدراسية وتصميم : أرض الواقع

وذلك لمختلف الدروس التي من المفترض بها أن تشتمل على ) المدرسية والمواد الدراسية
يدة، وذلك بغية ضمان تربية ذات نوعية منهجيات جديدة أو أن تعكس مثل هذه المنهجيات الجد

ومن المتوقع أن يسّهل المشروع الخروج بثقافة جديدة للمناهج الدراسية تكون بمثابة شرط . للجميع
ويعتزم المشروع أيضًا تعزيز . مسبق أساسي ال بد منه للتوصل إلى تعليم ذي نوعية للجميع

ة في العراق، بناء على الهياآل المؤسسية القدرات بشكل مكثف من أجل تطوير مناهج دراسية جديد
 .وعلى اإلجراءات التقليدية المحّسنة على أمل إدخال تغييرات مستدامة

 
 .7انظر بطاقة الوصف رقم  -27

 لتوانيا
تربية "بناء على طلب قدمته وزارة التربية في لتوانيا، أعّد متد مشروعًا بشأن تعزيز  -28

ومن المتوقع أيضًا تنظيم حلقة .  في إطار نظام التربية اللتوانيوتعليم مميز" ُتشرك جميع األطراف
وبقدر ما يكون ذلك ممكنًا، .  في فيلنيوس2006نيسان /دراسية إلطالق هذا المشروع في أبريل
من " التربية الشاملة لجميع األطراف"وقد ُعولج مفهوم . ستتم دعوة مشارآين من البلدان المجاورة

لح يشمل حاليًا آافة الحلول التي يتعين على التعليم تقديمها لتلبية حاجات فإن المصط. منظور واسع
. المتعلمين على صعيد اختيار المناهج الدراسية المالئمة والمرنة، آما استراتيجيات التعلم المميزة

وإن لتوانيا هي حاليًا في صدد وضع استراتيجية وطنية طويلة األجل بغية تعزيز تربية شاملة 
 وفي هذا السياق، يتبين أنه من األهمية بمكان تسهيل التبادل بين االختصاصيين اللتوانيين .ومميزة

وزمالئهم في العالم، وآذا التنقيب عن الخبرات الحسنة المكتسبة دوليًا بغية تحليل إمكانية وآيفية 
ية في البحوث الدولية، وبالنظر إلى النتائج الممتازة التي تسجلها البلدان اإلسكندناف. نقلها إلى لتوانيا

، وبالنظر أيضًا إلى نجاحها في تعزيز تربية ذات نوعية للجميع وبصورة منصفة، فإن PISAمثل 
هذا ومن المتوقع . خبراء من بلدان آفنلندا والسويد والنرويج والدانمارك سيشارآون في النقاشات

ستراتيجيات من شأنها تعزيز أيضًا دعوة خبراء من أوروبا الوسطى والشرقية من أجل البحث عن ا
ومن المتوقع أن . تربية مطّوعة وُتشرك جميع األطراف في المجتمعات التي هي في مرحلة انتقالية

ينتج عن هذه الحلقة الدراسية عدد من التوصيات الموجهة إلى وزارة التربية بشأن آيفية تحسين 
تنفيذ مناهج دراسية مستدامة وأآثر السياسات التربوية وزيادة المشارآة في العملية التنموية و

 .مرونة وقادرة على احترام االختالفات بين الفرد واآلخر آما مختلف أنماط التعلم
 

 )تابع( مكتب التربية العربي لدول الخليج -دول الخليج 
 أربعة مشاريع بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج 2002أنجز متد منذ العام  -29

توزيع ساعات الدراسة : ABEGS/GASERC I (1ز العربي للبحوث التربوية لدول الخليجومع المرآ
تطوير مناهج دراسية متكاملة؛ : ABEGS/GASERC IIفي المدرسة والعالقات بين مختلف الدروس؛ 

ABEGS/GASERC III&IV : توزيع وقت الدراسة في المدرسة سنويًا وأسبوعيًا وبالتوالي، المدة الدنيا
، سيكون من الضروري الترآيز على تحسين 2006وفي العام ). ة لتعلم مختلف الدروسالالزم

عملية نشر نتائج هذه المشاريع، وعملية تعزيز الروابط بين مبادرات الوزارات من جهة 
  وسعيًا إلى . والمبادرات على المستوى المحلي بما فيها على مستوى المدارس من جهة أخرى

توزيع وقت الدراسة : أداة اختيار المضامين وتنظيمها" إن متد يعتزم إنجاز هذه الحاجات، فتلبية 
وتستعيد هذه األداة . 2005بدأ تصميمها في العام " في المدرسة وتعزيز مناهج دراسية متكاملة

 األربعة وتعيد تصويرها من منظور تربوي بحيث تحّولها إلى قاعدة ألنشطة ABEGSنتائج مشاريع 
هذه األداة جزءًا من وستكون . ع حاجات االختصاصيين التربويين في منطقة الخليجتدريب مكّيفة م

                                                      
1   ABEGS  :كتب التربية العربي لدول الخليج؛ مGASERC  :المرآز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج. 
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.  التي يديرها متدمجموعة أدوات ترمي إلى تطوير المناهج الدراسية واالبتكارات التعليمية
وستسُتخدم هذه األداة في أنشطة التدريب آما في حشد الموارد المالية من أجل نشر النتائج المترتبة 

 .ABEGSشاريع على م
 

 )تابع(البوسنة والهرسك 
ويشكل . (’Handbook‘) آتّيبًا للمسؤولين عن المناهج الدراسية 2005وضع متد في العام  -30

تدريب المسؤولين "هذا الكتيب خالصة أنشطة التدريب التي نفذها متد في إطار المشروع المعنون 
بالتعاون ) 2004-2003 (" االبتدائي والثانوي التعليم-عن المناهج الدراسية في البوسنة والهرسك 

 الصندوق   مع مكتب اليونسكو المحلي ومع وزارة التربية في البالد، وذلك على أساس تمويل قدمه
، يعتزم متد مواصلة البحث عن 2006وفي العام ). JFIT/اليونسكو(االستئماني الياباني للمشاريع 

ويتمحور . تقنية لوزارات التربية في إطار برنامج جديداألموال لكي يتمكن من مواصلة مساعدته ال
تعزيز القدرات على الحوار السياسي بغية اتخاذ ) أ: (هذا األخير حول محورين رئيسيين هما

تعزيز قدرات المسؤولين عن المناهج الدراسية ) ب(قرارات صائبة في مجال المناهج الدراسية؛ 
ومن . وذلك لغرض مختلف الدروس)  ومواد دراسيةفي شكل برامج دراسية" (النماذج"وإنتاج 

. هذه النماذج منهجيات جديدة آتلك التي ترتكز على المهارات أو على دمج المعارف بالمهارات
 .وسُيشكل الكتيب المذآور آنفًا أداة أساسية ألنشطة التدريب المعتزم تنفيذها مستقبًال

 أفغانستان
عادة صقل المناهج الدراسية في أفغانستان في العام بالنظر إلى مساهمة متد في عملية إ -31

، فإنه من المتوقع أن يتمكن متد من مواصلة تقديمه للمساعدة التقنية 2004 و2003 و2002
هذا وقد ُشرع . للسلطات التربوية في البالد، وذلك تحت إشراف مكتب اليونسكو في أفغانستان

 في PSE/ بالتنسيق مع اليونسكو2004ان في العام بعملية نظامية للتخطيط لبرنامج جديد ألفغانست
برنامج "والبرنامج الجديد ألفغانستان هو . المقر الرئيسي وفي مقر مكتب اليونسكو في أفغانستان

وهو جزء من برنامج اليونسكو الذي تموله الواليات المتحدة " إلعادة تعمير التعليم في أفغانستان
وحتى حين آان البرنامج في مراحله األولية، آان متد . علبلدان عدة خارجة من حاالت النـزا

وقد (وُنظمت اجتماعات تنسيق واجتماعات تحضير آثيرة منذ ذلك الحين . مذآورًا آشريك أساسي
ومع ذلك، فإنه حتى اآلن ).  في جنيف2005شباط /انعقد آخر هذه االجتماعات في شهر فبراير

ى صعيد برمجة األنشطة الواجب تنفيذها، فإن  وعلى الرغم من حل الكثير من الصعوبات عل
 . البرنامج المذآور ال زال في مرحلته التحضيرية

 

حول التعليم والوقاية من ) مرآز تبادل المعلومات" (المرآز الوثائقي المرجعي"أنشطة  باء-2
 فيروس نقص المناعة المكتسب/اإليدز

 
 )2007-2002تيجية متد للفترة استرا" (باء"الهدف االستراتيجي للبرنامج المستعرض 

القيام بناء على طلب المدير العام لليونسكو وفي إطار البرنامج الطليعي المشترك بين الوآاالت  •
باإلسهام في تعزيز أنشطة الوقاية فيروس نقص المناعة المكتسب، /اإليدزلمكافحة فيروس 

هج والمضامين واألساليب ، وذلك على وجه التحديد في مجال المناوالتعليم في هذا الصدد
 .التعليمية وتطويرها وتطبيقها وتقييمها في المرحلتين االبتدائية والثانوية من التعليم النظامي

 
 )01510، الفقرة 5/م33(اإلطار العام للبرنامج 

وسيساهم متد بفعالية في تنفيذ أنشطة المبادرة العالمية المعنية بالتربية الوقائية من فيروس مرض 
فيروس نقص المناعة المكتسب، بالتعاون مع مكاتب اليونسكو اإلقليمية والقطرية، وآذلك /دزاإلي

مع الشرآاء واألطراف المعنيين اآلخرين على الصعيد اإلقليمي والقطري، وذلك من خالل 
مواصلة تطوير واستيفاء مرآز تبادل المعلومات التابع له والمعني بتطوير المناهج الدراسية في 

آما سيتعاون متد مع . فيروس نقص المناعة المكتسب/لتربية الوقائية من فيروس اإليدزمجال ا
 .التعلم على الصعيدين اإلقليمي والقطري/المسؤولين عن تطوير المناهج الدراسية ومواد التدريس

 
 في إطار البرنامج الرائد بين الوآاالت وفي إطار الرد 2002ُشرع بهذا البرنامج في العام  -32

ويتألف هذا البرنامج . فيروس نقص المناعة المكتسب/اإليدزالمنّسق لليونسكو للوقاية من 
بنك موارد بشأن المناهج الدراسية الرامية إلى الوقاية من اإليدز ) 1: المستعرض من عنصرين
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أنشطة ) 2؛ و)ويمكن النفاذ إلى هذا البنك عبر اإلنترنت(ومن فيروس نقص المناعة المكتسب 
 سوف يواصل متد 2006وفي العام . القدرات من أجل تطوير هذه المناهج الدراسية نفسهاتعزيز 

فيروس نقص /جهوده من أجل تطوير مواد دراسية أآثر فعالية لجهة التعليم على الوقاية من اإليدز
المناعة المكتسب في  المدارس من جهة، ومن أجل إدراج هذا التعليم الوقائي في المناهج الدراسية 

") مرآز تبادل المعلومات("وسوف يعمد متد إلى تطوير مرآزه الوثائقي . الرسمية من جهة ثانية
حتى يصبح أآثر فأآثر مرجعًا دوليًا وذلك عن طريق إثراء قاعدة البيانات، ومواصلة تقييم مواد 
ر المناهج الدراسية، وتوسيع نشر وتبادل البيانات والممارسات الجيدة فيما بين آخذي القرا

هذا وسوف ُتصمم أدوات تدريبية وُتنظم حلقات . واالختصاصيين في المناهج الدراسية ومنفذيها
إضافة إلى ذلك، سيتم جمع . سيما ألغراض البلدان األآثر معاناة وتعرضًا لهذه اآلفات دراسية ال

عة فيروس نقص المنا/الممارسات المشترآة بشأن تطوير المناهج الدراسية للوقاية من اإليدز
 . المكتسب

 .8وترد األنشطة في بطاقة الوصف رقم  -33
 
 التشغيل المؤسسي -3
 
 مجلس متد 3-1

إن صالحيات مجلس متد محددة في نظامه األساسي والنظام الداخلي والقرار الذي اعتمده  -34
 .المؤتمر العام في دورته الثالثة والثالثين وآما ورد في مقدمة هذه الوثيقة

 من أجل التخطيط ألنشطة 2006آانون الثاني /لس دورة عادية في ينايرسيعقد المج -35
المكتب وتقييم النتائج المحققة؛ وسيجتمع الفريق اإلداري قبل يومين من انعقاد الدورة الرابعة 

وخالل هذه الدورة، سوف ينتخب المجلس رئيسه وأعضاء مكتبه وهيئاته . والخمسين للمجلس
االستراتيجية العالمية لمعاهد ومراآز اليونسكو آما لهيئاته "مًا بـوسيحيط المجلس عل. الفرعية

وسيشيد المجلس خالل المنتدى بذآرى المديرة التي توفيت في األول من ". التوجيهية
األسماء "وسوف يبت المجلس أيضًا في إطار جلسة خاصة، في قائمة . 2005حزيران /يونيو

وأخيرًا، . دير العام لليونسكو ليختار منها اسم المدير الجديدالتي سُتحال إلى الم" الثالثة على األقل
سوف يطلع المجلس على تقرير التقييم الخارجي لمتد الذي من المتوجب أن ُيحال إلى المجلس 

حزيران /وآالعادة، سوف ُينظم اجتماع للمكتب في شهر يونيو. 2006نيسان /التنفيذي في أبريل
2006. 

 .9ة الوصف رقم وترد األنشطة في بطاق -36
 
 الشراآات مع مختلف المؤسسات 3-2

 سياسة تعزيز الشراآات القائمة والتي هي موضع اتفاقات 2006سيواصل متد في العام  -37
وسوف يسعى متد إلى عقد تحالفات جديدة مع الحكومات، وإلى تعزيز التعاون على . تعاون

دولية، ومؤسسات إقليمية، وجامعات أو المستويين الثنائي ومتعدد األطراف مع منظمات حكومية 
ويرمي متد من خالل ذلك إلى عقد اتفاقات متوسطة وطويلة األجل وحدها . منظمات غير حكومية

وسيتم الحفاظ . قادرة على استغالل مكمن الموارد والمهارات المجتمعة، وعلى توطيد عمل متد
 التربية لليونسكو ومع المعاهد على عالقات العمل الجيدة، بل سوف يتم تعزيزها، داخل قطاع

 .األخرى آما مع مؤسسات البلد المضيف

أخيرًا، وبناء على رغبة أعرب عنها المجلس مرارًا، فإن متد سوف يسعى آما في العام  -38
 إلى التعريف عن أنشطته بشكل أفضل وإلى تحسين صورته وإشعاعه خالل المؤتمرات 2005

 األآاديمية، آما في إطار مشاريع خاصة أو بالرد على دعوة والمنتديات واللقاءات األساسية أو
 .الحكومات أو المؤسسات

وعلى مستوى الموارد البشرية، إضافة إلى تولي المدير الجديد مهامه، فإن شخصين من  -39
وهما منسق ومساعد اختصاصي في البرنامج األساسي (الفئة المهنية سينضمان إلى موظفي متد 



UNESCO/BIE/C.54/Décisions 14   الصفحة
 

 على أنه األخير قبل أن يبلغ  المدير باإلنابة 2006؛ ويجب النظر إلى العام ")تعزيز القدرات"
 .2007وأمين المجلس سن التقاعد في العام 

 
فيما يتعلق بتعزيز المؤسسات واإلدارة، فإن متد سيعزز تدابير التحسين التي شرع بها في  -40

 :  وهي آاآلتي2004/2005الفترة 
 واستمثال خدمات اإلدارة من أجل دعم البرامج FABSبة دمج المعاهد في نظام المحاس -

 والمشاريع؛
 بدعم 2004/2005، وذلك لرصد األعمال المنفذة في الفترة استمثال مسارات وإجراءات العمل -

 من مكتب مانيه؛
 من أجل ضمان فعالية فردية وجماعية 2005 التي ُشرع بها في العام مواصلة عملية التدريب -

؛ تحيين مستوى المهنيين في مجال اإلدارة القائمة على PEP) - الفعالية الشخصي برنامج(أفضل 
 ؛(RBM)النتائج 

، وللمرة األولى وفقًا للنظام الجديد لليونسكو 2004/2005 خالل الفترة أداء الموظفين تقييم -
Perfoweb؛ 

بشكل مأمون إلى الشبكة سيما من أجل أن يتمكن متد من النفاذ   والاستمثال الخدمات المعلوماتية -
 الداخلية لليونسكو في باريس؛

خدمة دعم متكاملة في مجال إدارة المعارف والتوثيق والمنشورات  المضي قدمًا في إنشاء -
 ؛ونشر المعلومات وجمع الممارسات المشترآة

 .أو متدربين/ بصفة مساعدين في البحوث والمهنيين الشباب مواصلة دمج -
 

 وفي إطار الميزانية 2006 في العام لمالية التي تقدمها اليونسكو لمتدستبلغ الحصة ا -41
 .دوالر أمريكي 2 295 500 مبلغ 2005 و2004 و2003 و2002العادية، آما في األعوام 

 
 20في  (المضمونة الموارد الخارجة عن الميزانيةعند صياغة هذا التقرير، آانت  -42

تقريبًا ج ولبعض تكاليف الموظفين تبلغ ألنشطة البرنام) 2005تشرين الثاني /نوفمبر
وتشمل هذه الموارد تلك الموارد التي تقدمها السلطات .  دوالر أمريكي730 000

 فرنك سويسري، أي ما يقارب   500 000(السويسرية وفقًا لالتفاقيات السارية 
؛ وتلك التي تقدمها وآالة األمم المتحدة لمكافحة اإليدز في إطار ) دوالر400 000

إضافة إلى )  دوالر225 000(فيروس نقص المناعة المكتسب /اإليدزمشروع 
من دائرة التنمية )  دوالر80 000 فرنك سويسري، أي ما يقارب 100 000(مساهمة 

ومن ". المناهج الدراسية ومكافحة الفقر في إفريقيا"والتعاون السويسرية لمشروع 
 600 000(أجل التنمية مساهمة هامة المأمول أن تقدم الوآالة السويدية للتعاون من 

 .إال أن هذا األمر لم يؤّآد رسميا بعد) دوالر
 

وسوف . ثالثًا من الوثيقة في الجزء 2006تم عرض موارد الميزانية المؤقتة لمتد للعام  -43
 .2005آانون األول / ديسمبر31يوزع على المجلس جدول جديد يعرض الوضع القائم لغاية 
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IBE – PROGRAMME 2006 
BASIC PROGRAMME 1: CAPACITY BUILDING PROGRAMME  

1. Community of Practice  

2. Name of the Responsible officer 
and of the Deputy 

Pierre Luisoni + new coordinator + new Director 

3. Starting and termination dates January-December 2006 

4. BACKGROUND and DESCRIPTION 

4.1. Context: Within the mandate of providing support to UNESCO Member Sates in the management of curriculum 
changes and development, the IBE has created in 2005 the Community of Practice as a Global Network of Curriculum 
Developers that is visualized as a tool for empowering the national capacity of constructing and implementing a better 
curriculum based on a double challenge: a) continue to foster a conception of curriculum as the hub of educational 
change encompassing processes and results aimed at attaining an  improved educational quality within Education For 
All (EFA) goals and b) consolidate a developmental perspective in international networking broadening the intra-
regional perspective (20 regional seminars and training workshops done from 1998 onwards) with inter-regional 
approaches and activities. In overall terms, the IBE is trying to animate and facilitate conditions, opportunities, settings 
and resources to really generate a process of collective thinking and doing around curriculum change linked to an 
holistic vision of EFA goals. 
 
4.2. Goal (overall objective) To strengthen the capacities of national curriculum-making bodies – curriculum 
specialists and developers at different levels- in designing and implementing processes of reform of school curricula 
mostly focused on Educational Quality linked to EFA goals, by sharing their visions, experiences and expertise through 
the Community of Practice in both an intra and inter-regional perspective. 
 
4.3. Purpose (specific objective) 
a) To formalise relationships with a minimum of 9 Focal Points covering the five UNESCO regions (tentatively 2 in Africa, 1 in 

Arab States, 1 in Asia, 3 in Europe/North America and 2 in Latin America and the Caribbean). 

b) To develop an international comparative study related to curriculum policy design and implementation about Basic Education in 
China and Latin America.  

c) To develop a review of on-going experiences of curriculum development in African and Latin American countries focused on 
the application of the approach by competencies in terms of educational practices and students’ outcomes. 

d) To carry out dissemination workshops focused on the Asia-Pacific Resource Pack for Capacity Building as well as discuss and 
implement strategies for its utilization in different regions. 

e) To establish an inter-regional agreement of university partnership focused on the relationships between the processes of 
curriculum development, Basic Education and EFA goals.  

f)  To organise a Forum on Curriculum change for Quality in Basic Education within the Community of Practice aimed at 
facilitating policy dialogue on key issues in curriculum reform related to EFA goals. 

g) To implement a weekly animation activity within the Community of Practice.  

h) To organize a section of the Community of Practice within the IBE website as well as select software support aimed at 
enhancing the concept of broad sharing in an inter-regional basis.  

5. RESULTS 

Expected result 1 Focal Points: Nine Focal Points contracts fee covering the five UNESCO regions. Performance 
Indicator: Number of fee contracts signed with Focal Points. Assessment Criteria: Set of activities included in the 
contract.  

Expected result 2 Study China-Latin America: Comparative study done about curriculum policy design and 
implementation in Basic Education related to China and Latin America.  Performance Indicator: Study done and 
published in Chinese, English and Spanish. Assessment Criteria:  Research design and issues covered by the study. 

Expected result 3 Study on Competencies: Study done about on-going experiences of curriculum development in 
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African and Latin American countries focused on the application of the approach by competencies. Performance 
Indicator: Study done and published in English, French and Spanish. Assessment criteria: Research design and 
issues covered by the study. 

Expected result 4 Dissemination workshops: A minimum of three dissemination workshops focused on the Asia-
Pacific Resource Pack for Capacity Building. Performance Indicator: Number of dissemination workshops done. 
Assessment criteria: Quality of the proposal of the dissemination workshop evaluated. 

Expected result 5 Inter-regional agreement: An inter-regional agreement signed by universities from different 
regions focused on curriculum development, Basic Education and EFA goals. Performance Indicator: Inter-regional 
agreement signed by Universities Assessment criteria: Types of activities included in the agreement. 

Expected result 6 Forum on Quality in Basic Education: Forum done on Curriculum change for Quality in Basic 
Education. Performance Indicator: Forum on Curriculum Change for Quality in Basic Education done. Assessment 
criteria: Quality of the proposal of the forum evaluated. 

Expected result 7 Community of Practice animation: A weekly animation activity done within the Community of 
Practice. Performance Indicator:  Number of Community of Practice animations done per week and number of 
weekly responses obtained classified according to Focal Point region.  Assessment criteria: Type of animation 
evaluated. 

Expected result 8 Community of Practice section: Community of Practice section within the IBE website and 
Community of Practice software implemented. Performance Indicator: Number of annual activities done under the 
Community of Practice section classified by activity type. Assessment criteria: Quality of the section evaluated.  

6. ELEMENTS of STRATEGY 6.1 Description of the tasks 

a) We will work on a progressive process of legitimating and consolidating the Community of Practice proposal as a 
way of moving forward on Educational Quality within the EFA goals.      

b) We will get in touch with Focal Points in all UNESCO regions, will discuss and will elaborate with them the 
proposal of a contract fee and will establish concrete and feasible strategies to carry out the activities settled in order to 
attain the purposes and results mentioned above.   

c) We will organise a forum involving Community of Practice members from all UNESCO regions that will emphasize 
an agenda of curriculum development as essentially processes leading to better outcomes in the quality of Basic 
Education.  We will analyse in depth the policy implication of a broad conception of curriculum stressing the needs of 
political dialogue and of sound curriculum design around the EFA goals.  
 
d) We will sustain a dynamic development of the Community of Practice based on an active role of animating its 
content through an ample worldwide sharing of visions, experiences, information, technical cooperation and research 
that is worthwhile for them. We will keep a close look on members’ comments, suggestions and reactions to the 
activities planned, and try to figure out how we can attain tailored approaches within a universal framework. 
 
6.2 Those involved, partners and beneficiaries  
Primary stakeholders will include curriculum experts and developers from all UNESCO regions, comprising 
public/private institutions as well as different institutional roles in activities linked to curriculum development.    
The partners will be UNESCO Education Sector, institutes and centres related to Education, the Regional Offices for 
Education and the National Offices. The Regional and National ones can play a significant role in explaining and 
disseminating the Community of Practice proposal and its activities, in identifying institutions and persons that can be 
part of it and in working out regional agendas of curriculum development.  
The principal beneficiaries should be institutions and persons that are working in the process of curriculum change at 
the national levels in the different ladders of the educational system.  
 

6.3. Staff Input: See table “Estimates of Distribution of Established Staff by programme/project”, in Annex 
 
6.4 Structural participation: 17 Focal Points suggested that belong to the five UNESCO regions. 
 

7. BUDGET (US$) See budgetary table, in Annex 



 
IBE – PROGRAMME 2006 

BASIC PROGRAMME 1: CAPACITY BUILDING 

1.  Heading of the element Curriculum innovations of Education for All in Sub-Saharan 
Africa and the struggle against poverty 

2. Name of the Responsible officer 
and of the Deputy 

Christine Panchaud, Pierre Luisoni 

3. Starting and termination dates January–December 2006 

4. BACKGROUND and DESCRIPTION 

4.1. Context 
In their pursuit of objectives of the Education for All (EFA) movement, several African countries have applied 
to UNESCO’s International Bureau for Education (IBE) for help in strengthening their capacities and/or for 
technical assistance in the area of policy dialogue and curriculum development. This request reflects the will of 
these countries to move towards the achievement of EFA Goal 6 and of the Millennium Development Goals, 
as well as to the importance they attribute to educational quality to improve enrolment, reduce drop-out and to 
fight poverty. 
 
4.2. Goal (overall objective) 
To build upon and extend the promising outcomes achieved during the first exploratory phase carried out in 
2004–2005 and to support the nine participating countries in their efforts to bring about real changes in the 
curriculum at the national level.  
 
4.3. Purpose (specific objective) 
• To continue strengthening the capacity of the nine national curriculum development teams and to extend the 

impact of the training of a basic team to a wider audience in each country in order to create the necessary 
critical mass and to accelerate the existing impetus for change; 

• To encourage the existing exchanges of expertise and the transfer between countries of promising 
experiences and innovations; 

• To continue developing the criteria for relevance in basic education curricula to combat poverty and to 
prepare a reference curricular framework; 

• To develop and apply the methodology and tools to apply the reference framework and criteria for the 
concrete implementation of curricular changes; 

• To establish and reinforce exchanges between the IBE and the partners concerned in different countries so 
as to integrate this project into the existing curriculum development processes in each country; 

• To raise awareness among those people involved in policy dialogue on curriculum development and in this 
context to develop strategies encouraging concrete and relevant changes to the curriculum.  

5. OUTCOMES 
 
5.1. Title of the results 
Implementing the outcomes of the first phase of the project and improvement of basic education curricula so as 
to advance the struggle against poverty. 
 
5.2. Expected (description) 
• Six to nine national curriculum development teams reinforced and enlarged. 
• Strategy for the transfer of the project’s instruments and gains, in particular criteria for the relevance of 

basic education curricula and the curricular framework, implicated and applied in the current curricular 
reform process in nine countries. 

• Establishment and functioning of a network encouraging regular exchanges between colleagues from 
different countries for the transfer of expertise and experience. 

• Raising awareness among those involved in curriculum development so that they may contribute to 
concrete and relevant changes to the curriculum in the struggle against poverty. 
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5.3. Performance indicators 
• Number of countries participating and number of curriculum specialists trained. 
• Improvement in the technicians’ abilities in terms of knowledge and competencies. 
• The number and quality of the curricular changes taking place. 
• The outcomes of action-research transferred to other countries. 
 
5.4. Assessment criteria and progress of the outcomes 
• Abilities of the participating countries strengthened (a minimum of six countries and 100 technicians 

trained). 
• The technicians’ attainments receive a positive evaluation.. 
• The strategy for the transfer of the instruments and the attainments of the project used in the curriculum 

change process and the training of specialists. 
• The outcomes are discussed in the global curriculum development network hosted by the IBE. 

 
6. ELEMENTS of STRATEGY 
 
6.1. Description of the intervention  
To ensure the continuation and the spread of the project launched in 2004–2005, the IBE will use the 
“research-training-action” method with the country teams already involved. In reality, the IBE and the national 
teams will work alternately at the international and at the national levels so that there is a continual increase in 
the projects attainments, transfers among countries and the creation of a body of expertise at the regional level, 
and particularly: 
• The holding of two or three international seminars in 2006 so as to encourage: (a) the exchange and sharing 

of the experience and work carried out in each country; and (b) the acquisition of a common corpus of 
useful concepts, methodologies, tools and techniques for curriculum development. 

• National teams putting the acquisitions of international seminars into practice in concrete and current 
curriculum development situations in each country, with the technical support of the IBE or other experts. 

 
6.2. Stakeholders, partners and beneficiaries 
Stakeholders and partners: 
• In participating countries: Ministries of Education, UNESCO National Commissions, educational 

research institutes, universities and independent experts. 
• Financial support already obtained: Direction for Development and Co-operation of Switzerland (DDC). 
• Financial support anticipated: Spanish Government; Sida – Sweden; UNESCO’s programme to support 

EFA. 
• Implementation: UNESCO offices (Bamako, BREDA, etc.), UNESCO Headquarters (ED/PEQ, ED/BAS, 

ED/STV, ED/EFA), UNESCO institutes (IIEP/Buenos Aires and IICBA). 
 
Beneficiaries: 
Curriculum specialists, teachers and pupils in the countries involved in the project. 
 
6.3. Staff input 
See table “Estimates of distribution of established staff by programme/project”, in Annex. 
 
6.4. Structural participation (links with other programming elements) 
• Databank and Observatory of Trends: analysis of curricula and good practices from the point of view of 

the struggle against poverty and the identification of good practices in this domain. 
• Capacity-building: selection and training of curriculum specialists; action-research for the analysis and 

production of material; contribution to the global network of curriculum specialists. 
• Policy dialogue: development of a curriculum responding better to the needs of the struggle against 

poverty with Ministries of Education and other partners. 
• HIV/AIDS cross-cutting programme: integration of life-skills into the curriculum. 
• Training project in the Gulf Region: in co-operation with GASERC-ABEGS, preparation of curriculum 

development tools.  
7. BUDGET  See budgetary table, in Annex 

 



IBE – PROGRAMME 2006 

BASIC PROGRAMME 2: RESOURCE BANK/OBSERVATORY OF TRENDS 

1. Heading of the element Resource Bank on education systems and curricular policies 

2. Name of the Responsible officer 
and of the Deputy 

M. Amadio 

R. Creamer, C. Strebel 

3. Starting and termination dates February–December 2006 
4. BACKGROUND and DESCRIPTION 
 
4.1. Context 
 
The maintenance and development of the Resource Bank on education systems and curricula policies—which 
includes several databanks such as World Data on Education and the Country Dossiers, as well as the 
collection of curriculum-related materials and the series of National Reports—has constituted a permanent IBE 
activity for several years,. 
 
 
4.2. Goal (overall objective) 
 
The main goal of the Resource Bank is to support the international EFA strategy by collecting and providing 
access to high quality and updated information on education systems and existing curricula. 
 
4.3. Purpose (specific objective) 
 
The specific objective is to maintain and further develop an information base to be exploited for identifying 
main educational trends, especially in the field of curriculum development, and facilitating information sharing 
and discussion on specific educational and curricular issues. 
 
5. RESULTS 
 
5.1. Title of the results 
 
An information base on education systems and existing curricula updated and easily available. 
 
5.2. Expected (description) 
 

• The updated profiles of national education systems to be included in the sixth edition of the databank 
World Data on Education progressively made available on the IBE website. 

• The Country Dossiers database reorganized and improved. 
• The collection of curriculum-related materials further developed; links to curricular materials on the 

Internet made available through the IBE website. Where possible, online curriculum-related resources 
disseminated to Community of Practice members as well as more generally via the IBE website. 

• The digital collection of the series of National Reports enriched and expanded (over 1,800 documents 
on some 3,000 microfiches covering the period 1970 to 1992 digitised). 

 
5.3. Performance indicators 
 
Availability, accessibility and quality of the documentation and materials. 
 
5.4. Assessment criteria 
 
Website statistics (number of hits, consultations and downloads); feedback from users. 
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6. ELEMENTS FOR A STRATEGY 
 
6.1 Description of the tasks 
 
Identifying, collecting, systematizing, updating and widely disseminating relevant information and data. 
 
6.2 Those involved, partners and beneficiaries 
 
Direct and indirect beneficiaries: The policy and decision-makers’ teams for Quality Education for All, the 
users of educational services (decision-makers, educational planners and practitioners, information officers, 
researchers and scholars, teachers and students worldwide), the members of the Community of Practice. 
Stakeholders implicated, partners: Collaboration with Ministries of Education, UNESCO National 
Commissions and academic institutions worldwide. 
 
6.3 Personnel required 
 
See table “Estimates of distribution of established staff by programme/project”, in Annex. 
 
6.4 Structural participation (links with other programme elements) 
 
Implemented in close connection with all the IBE Programmes, and in particular with the Capacity Building 
Programme (Global Curriculum Network/Community of Practice). 
 
 
7. BUDGET : See budgetary table, in Annex  

 



 

IBE – PROGRAMME 2006 

BASIC PROGRAMME 2: RESOURCE BANK/OBSERVATORY OF TRENDS 

1. Heading of the element Observatory of educational trends in the field of curriculum 
development processes and products 

2. Name of the Responsible officer 
and of the Deputy 

M. Amadio 

3. Starting and termination dates February–December 2006 
4. BACKGROUND and DESCRIPTION 
 
4.1. Context 
 
The Observatory of educational trends in the field of curriculum development processes and products, together 
with the Resource Bank, is one of the IBE’s Basic Programmes. 
 
4.2. Goal (overall objective) 
 
The main goal of the Observatory—which strongly relies on the Resource Bank—is to support the 
international EFA strategy by producing and providing access to high quality analyses and studies related to 
the quality of education and the curriculum development processes and products. 
 
 
4.3. Purpose (specific objective) 
 
The main purpose is to track changes and identify main trends in the conceptualisation and organisation of 
curricular content and curriculum development processes; and to facilitate information sharing and discussion 
on specific curricular themes and concerns. 
 
 
5. RESULTS 
 
5.1. Title of the results 
 
Analyses related to educational contents, curriculum development processes and products, as well as EFA 
trends easily available. 
 
5.2. Expected (description) 
 

• One publication exploring basic longitudinal and cross-national patterns in official curricula produced 
and intended to ensure further dissemination of the work carried out at the IBE in recent years. 

• Issues related to the organisation of educational content and curricular time in national education 
systems further analysed (seminar to be co-organized with the World Bank). 

• A contribution to the 2006/07 UNESCO Global Monitoring Report on EFA (theme: Early Childhood 
Education and Care) delivered to the Monitoring Report Team. (Depending on the availability of 
extra-budgetary resources). 

• A content analysis of the 2004 series of National Reports (focus: sustainable development) produced. 
• An exploratory action-research study on curriculum and poverty alleviation in selected developed 

countries carried out. (Depending on the availability of financial resources). 
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5.3. Performance indicators 
 
Availability of trend analyses, studies and working papers on issues related to EFA and curriculum 
development processes and products. 
 
5.4. Assessment criteria 
 
Quality of studies and publications; feedback from the users. 
6. ELEMENTS FOR A STRATEGY 
 
6.1 Description of the tasks 
 
Preparation/commissioning of working papers and studies; dissemination of information; publications. 
 
6.2 Those involved, partners and beneficiaries 
 
Collaboration with the EFA Global Monitoring Report Team. Co-operation with researchers and academic 
institutions. Beneficiaries: decision-makers, educational planners and practitioners, information officers, 
researchers and scholars, teachers and students worldwide. 
 
6.3 Personnel required 
 
See table “Estimates of Distribution of established Staff by Programme/project, in Annex 
 
6.4 Structural participation (links with other programme elements) 
 
In close association with other programmes as appropriate, in particular the Capacity Building Programme 
(Community of Practice/Global Curriculum Network) and the project Curriculum and poverty alleviation in 
Africa. 
 
 
7. BUDGET: See budgetary table, in Annex.  

 



 

IBE – PROGRAMME 2006 

BASIC PROGRAMME 2: RESOURCE BANK/OBSERVATORY OF TRENDS 

1. Heading of the element Resource Bank: Development of the IBE website 

2. Name of the Responsible officer 
and of the Deputy 

M. Amadio 

C. Strebel, R. Creamer 

3. Starting and termination dates February–December 2006 
4. BACKGROUND and DESCRIPTION 
 
4.1. Context 
 
The IBE website—created in 1996 and re-structured in 1999—is part of the Resource Bank Programme and its 
maintenance and development are ensured on a permanent basis. Through its website, which has been 
completely reorganized in 2005, the IBE makes available information resources, products and services targeted 
at the educational community worldwide. Between 1999 and 2005, there has been a considerable and 
continuous increase in the number of consultations and the downloading of documents and resources. The new 
site design was launched in September 2005 in accordance with the new UNESCO’s guidelines and was 
created to better reflect the current IBE’s mission, structure and activities as well as to offer enhanced access to 
information. The new design offers multiple methods (by themes, by country and by service) of accessing 
resources. In addition, the new approach offers separate homepages for English, French, Spanish and Arabic in 
order to focus more directly on the resources available to each language group. Furthermore, the precursor of a 
Content Management Systems is supporting initiatives within the Community of Practice while laying the 
groundwork for more interactive, constituent friendly systems to be developed in the short and medium term. 
 
 
4.2. Goal (overall objective) 
 
The main goal is to support the international EFA strategy by collecting and providing enhanced access—
through the IBE website—to high quality and updated information resources on education systems and 
curricula. 
 
4.3. Purpose (specific objective) 
 
The specific objective is to maintain, further develop and make available through the IBE website an 
information base and a variety of resources to be exploited for a wide range of purposes and for facilitating 
exchange and discussion on specific educational and curricular issues. 
 
5. RESULTS 
 
5.1. Title of the results 
 
An information base and wide range of educational resources maintained, updated and made easily available 
through the IBE website. 
 
5.2. Expected (description) 
 

• A more advanced Content Management Systems introduced that will enrich the potential of the 
Community of Practice/Global Curriculum Network allowing further resource sharing and enhanced 
interaction between community members. 

• Dynamically-driven pages created, increasing the value of the information accessible through the IBE 
website by allowing users to customize it for their needs. 
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• Additional information resources made easily available through the website. 
 
5.3. Performance indicators 
 
Improved accessibility and quality of the IBE website. 
 
5.4. Assessment criteria 
 
Website statistics (number of hits and downloads); feedback from internal and external users; new 
tools/services available for users. 

 
6. ELEMENTS FOR A STRATEGY 
 
6.1 Description of the tasks 
 
Maintaining and further developing the IBE website, improving content management in order to enhance 
resource sharing and interaction. 
 
6.2 Those involved, partners and beneficiaries 
 
Direct and indirect beneficiaries: The policy and decision-makers’ teams for Quality Education for All, the 
users of educational services (decision-makers, educational planners and practitioners, information officers, 
researchers and scholars, teachers and students worldwide), the members of the Community of Practice. 
Stakeholders implicated, partners: Collaboration with Ministries of Education, UNESCO National 
Commissions and academic institutions worldwide. 
 
6.3 Personnel required 
 
See table “Estimates of distribution of established staff by programme/project”, in Annex. 

6.4 Structural participation (links with other programme elements) 
 
Implemented in close connection with all the IBE Programmes, and in particular with the Capacity Building 
Programme (Global Curriculum Network/Community of Practice). 
 
 
7. BUDGET : See budgetary table, in Annex  

 



 

IBE – PROGRAMME 2006 

BASIC PROGRAMME 3: POLICY DIALOGUE 

1. Heading of the element Inter-training for policy dialogue and other activities 

2. Name of the Responsible Officer 
and of the Deputy 

Pierre Luisoni 

3. Starting and termination dates January–December 2006 
4. BACKGROUND and DESCRIPTION 
 
4.1. Context 
 
In 2003, the inter-training programme for policy dialogue on education in French-speaking Africa involved 
twelve ministerial teams (forty high-level civil servants). At the request of several ministers and of the 
participants themselves, it has been found necessary to broaden this training and go into greater depth, as well 
as preparating a plan, training modules and tools transferable to new countries or regions, and for a different 
target audience. During the biennium and according to the 33 C/5 adopted, the IBE’s policy dialogue 
programme will deal essentially with “the strengthening of capacities for reaching agreement on educational 
systems and programmes” […] “Partnerships with ADEA, the World Bank Institute, the Institute of the Ibero-
American Bank, bilateral donors, universities and other institutions in different countries will be maintained 
and strengthened, the objective being to build up the professional capacity of teams in post-conflict countries 
and, more generally, those who attack the problem of poverty.” 
 
4.2. Goal (overall objective) 
 
To enrich and improve internal policy dialogue and the international dialogue on educational policies. 
 
4.3. Purpose (specific objective) 
 
To strengthen, through training and the production of modules and training tools, the cross-cutting skills of 
ministerial teams for policy dialogue and the setting up of partnerships. 
 
5. RESULTS 
 
5.1. Title of the results 
 
Strengthening the skills for policy dialogue in education. 
 
5.2. Expected (description) 
 
• Four or five new ministerial teams from French-speaking Africa will be trained; 
• Six Portuguese-speaking ministerial teams will be trained; 
• The documentation will be increased by three new monographs/case studies; 
• The debate on secondary education will be pursued and made more relevant by making known the 

outcomes of the RUIG Project; 
• Training plan and materials (modules and the “toolbox”) will be completed and tried out, in collaboration 

with ADEA, as well as for IIEP-Buenos Aires, for the use of previously trained ministerial professionals; 
• A “community of practices” on policy dialogue will be created. 

 
5.3. Performance indicators 
 
• Number of people trained; the level of success of training activities; the quality of the materials prepared; 
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• The outcomes of experimental training courses dealing with the skills required for policy dialogue. 
 
5.4. Assessment criteria 
 
The relevance, efficiency, effectiveness and transferability of the learning and training materials produced. 
 

6. ELEMENTS OF STRATEGY 
 
6.1. Description of the intervention 
 
In 2006, the IBE will: 
• Organize, in partnership with ADEA, a fourth inter-training seminar in French-speaking Africa; 
• Organize, further to the activities conducted by ADEA in 2004, an inter-training seminar of the same type 

aimed at the Portuguese-speaking countries of Africa; 
• Participate in the “ad-hoc group” set up jointly by the IBE and ADEA in order to continue thinking about 

and carrying out the training materials for policy dialogue; 
• Ask three experts from the South to carry out monographs/case studies on matters connected with reaching 

agreements, negotiation, communication and partnerships; 
• Disseminate the outcomes of the RUIG Project on the historical awareness and the comparison of 

“transfers of models” in secondary education; 
• Continue the preparation of “toolboxes/training modules”; 
• Create the “community of practices”; 
• Participate in training for policy dialogue in the context of the Summer University for Human Rights and 

the Right to Education (UEDH); 
• Continue to explore the possibility of partnerships for training in policy dialogue for students of the 

educational sciences, for example in the context of MAS. 
 
6.2. Stakeholders, partners and beneficiaries 
 
Ministries of Education; National Commissions; the Association for the Development of Education in Africa 
(ADEA); The European Centre for Negotiation (CEN); the IIEP; ministerial teams; students. 
 
6.3. Staff input 
 
See table “Estimates of Distribution of established Staff by Programme/project”, in Annex 

 
6.4. Structural participation (associated elements which will be implemented in close connection) 
 
IIEP Paris and Buenos Aires; internal collaboration with the other basic programmes and projects of the IBE, 
especially “Strengthening skills with a view to developing training toolboxes.” 
 
 
7. BUDGET : See budgetary table, in Annex 

 



 

IBE – PROGRAMME 2006 

CROSS-CUTTING PROGRAMME A/OPERATIONAL PROGRAMMES/CURRICULUM DEVELOPMENT 

1. Heading of the element SUPPORT TO CAPACITY BUILDING FOR CURRICULUM 
DEVELOPMENT IN IRAQ 

2. Name of the Responsible officer 
and of the Deputy 

Mrs Dakmara GEORGESCU 

3. Starting and termination dates March 2006 – March 2007 
4. BACKGROUND and DESCRIPTION 
4.1. Context 
The project is part of the education reconstruction programmes that UNESCO carries out in post-conflict and 
conflict-affected societies. In 2005, the IBE organized jointly with the UNESCO Office Iraq in Amman a study 
visit to Switzerland (to the IBE premises and to other relevant curriculum and teachers training bodies, and schools) 
for five high-level curriculum specialists representing the Iraqi Ministry of Education. Based on the outcomes of the 
study visit it has been agreed to develop a joint project focusing on capacity building for the development and 
implementation of a new quality curriculum for the Iraqi primary and secondary education. 
 
4.2. Goal (overall objective) 
• To contribute to intensive capacity-building of curriculum specialists and decision-makers in Iraq with a view to develop 

and gradually implement a new curriculum for primary and secondary education in compliance with international quality 
education standards and good policies and practices adapted to local traditions and circumstances. 

 
4.3. Purpose (specific objective) 
• To reinforce and upgrade the professional capacity of curriculum developers and decision makers with a view to 

incorporate their new education vision into relevant curriculum documents adequately (Curriculum Framework, models 
of syllabuses and textbooks, and other curriculum support materials such as guidelines for teachers); 

• To develop capacities for the establishment of suitable support institutions, mechanisms and procedures for professional 
curriculum development based on transparent and inclusive participatory processes; 

• To develop capacities for a gradual implementation of a new curriculum in primary and secondary education based on 
school-based training and school improvement projects. 

 
5. RESULTS 
 
5.1. Title of the results 
• Training packages for curriculum developers and decision makers from Iraq 
• Relevant curriculum documents promoting a new education vision 
• Certification of trainees 
• Improved institutional structure for modern quality curriculum development 

 
5.2. Expected (description) 
• At least four training manuals focusing on (a) general curriculum development and management of curriculum processes; 

(b) curriculum and textbook development in specific learning areas; (c) curriculum evaluation; (d) curriculum 
implementation at classroom level; 

• At least 100 decision makers and curriculum developers trained over a one-year period and certified according to their 
competences; 

• At least three categories of relevant curriculum documents: (a) A new (draft) Curriculum Framework for primary and 
secondary education; (b) Samples of syllabuses for different learning areas; (c) Samples of curriculum support materials 
reflecting and promoting innovative pedagogical approaches; 

• A functional National Curriculum Council able to coordinate a systematic process of curriculum change. 
 
 

5.3. Performance indicators 
• Number and status of the certified specialists within relevant bodies and departments involved in the processes of 
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curriculum change and improvement 
• Number and quality of the training packages and dissemination potential 
• Number of trainees that work directly in different areas related to curriculum and textbook development 
• Number and quality of new curriculum documents assessed against quality criteria 
• Capacity of the National Curriculum Council to impact sustainable and systematic curriculum change 
• Cost-effectiveness of training and production of new curriculum materials. 

 
5.4. Assessment criteria 
• Satisfaction level of trainees 
• Satisfaction level of donors and partners 
• Quality of training packages/manuals and of new curriculum documents assessed against international quality standards 
• Capacity of individual and institutions to impact sustainable and systemic curriculum change and improvement. 

 
6. ELEMENTS FOR A STRATEGY 
 
6.1 Description of the tasks 
• Intensive capacity building sessions  
• Study visits 
• Cooperative development of new curriculum documents and curriculum support materials  
• Certification of curriculum developers 
• Establishment of a functional institutional structure to support curriculum development based on inclusive and participatory 

processes (improved structure of the National Curriculum Council, and  mechanisms of cooperation with education 
stakeholders and education partners). 

 
6.2 Those involved, partners and beneficiaries 
• UNESCO Office Iraq in Amman 
• Ministry of Education, Iraq (Curriculum Department) 
• UNESCO HQ (PEQ & EPS) 
• Education stakeholders, Iraq 
• UNICEF 
• USAID 

 
Beneficiaries 
Direct beneficiaries 

• Decision makers and curriculum specialists for the Iraqi Ministry of Education and the National 
Curriculum Council 

 
In-direct beneficiaries 

• Education stakeholders 
• Teachers and students 
• The Iraqi society at large 

 
6.3 Personnel required 
See table “Estimates of distribution of established staff by programme/project”, in Annex. 
 
6.4 Structural participation (links with other programme elements) 

• Policy dialogue programme (IBE) 
• Observatory of curriculum trends 
• Community of practice/Basic Capacity Building Programme 

 
7. BUDGET : See budgetary table, in Annex 

 



 
 

IBE – PROGRAMME 2006 
CROSS-CUTTING PROGRAMME B: Education and HIV/AIDS 

1.  Heading of the element Clearinghouse on Education and HIV/AIDS and capacity 
building for the development of a curriculum for HIV/AIDS 
prevention 

2. Name of the Responsible Officer  
and of the Deputy 

Christine Panchaud 

3. Starting and termination dates January–December 2006 
4. BACKGROUND and DESCRIPTION 
 
4.1. Context 
Consolidation of the cross-cutting programme Curricula and HIV/AIDS in the context of UNESCO’s co-
ordinated response in the struggle against HIV/AIDS in the field of education, of which two main elements 
are: (a) a resource bank on curricula for HIV/AIDS education and the promotion of good practices; (b) 
strengthening capacity-building for the development of curricula for HIV/AIDS education. 
 
4.2. Goal (overall objective) 
Development of more effective curricula for HIV/AIDS prevention in school contexts and tools enabling 
effective implementation in the classroom.  
 
4.3. Purpose (specific objective) 
• 

• 

• 

• 

To make available and to share in advance regular up-to-date information on good practices on the subject 
of HIV/AIDS curricula and education through a databank, an Internet site and other methods and 
documents according to need; 
To improve the capacities of curriculum specialists and teacher-training institutions for a better integration 
and widespread use of HIV/AIDS education in schools; 
To launch or to continue a policy dialogue among ministers of education and other decision-makers to 
bring about the conditions for an effective and efficient implementation of HIV/AIDS education 
To enlarge the programme in a focused way to Arabic-speaking, Portuguese-speaking and Russian-
speaking countries. 

5. RESULTS 
 
5.1. Title of the results 
Improvement of curricular responses and strengthening capacity-building on HIV/AIDS education. 
 
5.2. Expected results (description) 
• The Clearinghouse becomes the reference point for documentation and exchanges on good practices for 

HIV/AIDS education (content and methods) at the primary and secondary levels; 
• Good educational practices for HIV/AIDS prevention are identified and actively shared; 
• An interactive network for exchanges and dissemination of good practices is set up and operational; 
• A manual for curriculum development integrating HIV/AIDS education in an effective and efficient 

manner; 
• Capacities of curriculum specialists are strengthened. 

 
5.3 Performance indicators 
• 
• 

• 

Annual number of visits to the Internet site, CD-ROMS distributed and requests (information or advice); 
Number of curricular documents, good practices and key resources documented and distributed in the 
most-affected countries and regions; 
Number of curriculum experts and specialists mobilized for HIV/AIDS education; 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Number of training modules prepared, number of capacity-building seminars for curriculum specialists 
carried out and the number of specialists trained; 
Number of countries using the HIV/AIDS curriculum development manual and having improved their 
curriculum; 
Number of ministries of education made aware and committed to integrating HIV/AIDS education in the 
national curriculum at the primary and secondary levels. 

 
5.4. Assessment criteria for the outcomes 

Visits to the website and requests (for information, material and advice) constantly on the increase in 
2005; 
Updating and dissemination of the CD-ROM and other useful documents in developing curricular material 
for VIV/AIDS education. 
Dissemination and use of the curriculum development manual for HIV/AIDS education in three sub-
regions; 
Fifteen to twenty good practices at the primary and secondary levels documented every quarter; 
Development of a database on a network of experts; 
Type and amount of attendance at available training and the holding of training seminars in the Arab 
States and Central Asia regions; 
Constant increase of the number of Ministries of Education in the most-affected countries and regions that 
have integrated HIV/AIDS education into their national curriculum at the primary and secondary levels. 

6. ELEMENTS of STRATEGY 
 
6.1. Description of the intervention  
Thanks to the increased activity of the Clearinghouse, the documentation and dissemination of a growing 
number of good practices, the completion and distribution of a curriculum development manual on HIV/AIDS 
education and the arranging of training seminars in the most-affected regions, the education sector’s response 
to HIV/AIDS will be improved, particularly by integrating HIV/AIDS education in the official curricula and 
by developing appropriate teaching materials and methods. 
 
6.2. Stakeholders, partners and beneficiaries 
 
Stakeholders and partners:  
Co-sponsors of UNAIDS, UNESCO Headquarters (in particular ED/PEQ and HED), the IIEP, UNESCO’s 
field offices (in particular: Dakar-BREDA, Yaoundé, Harare, Maputo, Windhoek, Kingston, Bangkok, 
Amman, etc.), ministries of education in numerous countries, other organizations (Education International, 
Partnership for Child Development (UK)). 
 
Beneficiaries:  
In countries most affected by HIV/AIDS: curriculum specialists, practitioners, students, school communities. 
 
6.3. Staff input 
See table “Estimates of distribution of established staff by programme/project”, in Annex. 
 
6.4. Structural participation (links with other programme elements) 
• 
• 

• 

Resource Bank/Observatory: curriculum bank on HIV/AIDS education; 
Capacity-building: dissemination of good practices on HIV/AIDS education and training seminars for 
curriculum specialists; 
Policy dialogue: advocacy among ministries of education for a better integration of HIV/AIDS education 
into the national curricula and other teaching material. 

 

7. BUDGET (US$) See budgetary table, in Annex 

 
 



 

IBE – PROGRAMME 2006 

INSTITUTIONAL FUNCTIONING 

1. Heading of the element IBE Council 

2. Name of the Responsible officer 
and of the Deputy 

Pierre Luisoni and the new Director 

3. Starting and termination dates January–December 2006 
4. BACKGROUND and DESCRIPTION 
 
4.1. Context 
 
The IBE Council is an intergovernmental body of twenty-eight Member States elected by the General 
Conference of UNESCO. 
 
4.2. Goal (overall objective) 
 
Its working methods are laid down in the Statutes of the IBE and the Rules of Procedure of the Council (see 
Basic texts). 
 
4.3. Purpose (specific objective) 
 
Established by paragraph 1 of the Resolution adopted by the thirty-third General Conference (see Draft 
Programme 2006, pages 1–2). In brief, the General Conference asks the IBE Council: 
(a) to ensure that IBE’s activities are in consonance with UNESCO’s strategic objectives and 
priorities of the education programme;  
(b) to consolidate and strengthen the three IBE basic programmes, namely: 
 (c) to continue the dissemination of quality and up-to-date information and analyses through its publications 
and website; 
(d) to continue cross-cutting and programme support activities; 
(e) to continue to mobilize the human and financial resources necessary for IBE to accomplish its mission; 
 
5. RESULTS 
 
5.1. Title of the results 
 
Fulfilling its statutory functions and reaching the objectives established by the General Conference. 
 
5.2. Expected (description) 
 
Main points of the agenda of the fifty-third session: 
• Election of the president, of the Steering Committee and of the subsidiary bodies of the IBE Council 
• Approving the report of the IBE’s activities for 2005 and the provisional accounts on 31 December 2005; 
• Approving the draft programme and budget for 2006; 
• “Overall Strategy for UNESCO Institutes and Centres” 
• Forum of the Council: Homage to Cecilia Braslavsky 
• Choice of candidates to be submitted to The Director-General for the post of Director of the IBE 
• Report on the external evaluation of the IBE 
 
5.3. Performance indicators 
 
The extent to which the statutory functions have been carried out; speeches by delegations at the Council and 
during the thirty-third General Conference. 
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5.4. Assessment criteria 
 
According to the detailed evaluation questionnaire for the fifty-fourth session of the Council  
 
6. ELEMENTS OF STRATEGY 
 
6.1. Description of the intervention 
 
• To organize, hold and ensure the follow up to the fifty-fourth session (25–27 January 2006), preceded by 

the meeting of the Administrative Group; 
• To organize, hold and ensure the follow up to the meeting of the Steering Committee (June 2006); 
• To prepare the fifty-fifth session (January 2007) 
 
6.2. Stakeholders, partners and beneficiaries 
 
The twenty-eight members of the Council. 
 
6.3. Staff input 
 
See table “Estimates of Distribution of established Staff by Programme/project”, in Annex 

 
6.4. Structural participation (associated elements which will be implemented in close connection) 
 
Office of the Director-General; Office of the ADG/ED. 
 

7. BUDGET          See budgetary table in Annex 

 



 

% Policy dialogue Publications Operational projects HIV/AIDS

fact sheet 1 2 3 4 5 6 7 DG Irak 8

IBE-039 (D2) 50 5 5 5 5 5 5 5

IBE-018 (G6) 100 5 5 15 5 10 15 25

IBE-023 (G5) 100 10 55 5 5 5

IBE-048 (P4) 90            

IBE-021 (P1/P2) 75 75            

IBE-025 (G4) 35 35            

ALD 0910 (P4) 40 40 0 0 0

ALD 0912 (P1/P2) 100 100   

IBE-030 (P4) 100 25 35 35 0 0 0 0 0 0 5

IBE-025 (G4) 35 15 10 10  

IBE-038 (P1/P2) 0 0 0 0 0

IBE-012 (P2) 100 15 40 25 10  10

IBE-016 (G4) 100 5 10 10

IBE-034 (P1/P2) 100 5 10 10 5

IBE-905 (P5) 100 25 5 30 10 10

IBE-046 (G4) 65 20 45 0

IBE-007 (P3) 100 5 5 15 5 5 40 5

IBE-037 (G6) 100 5 5 15 5 5 40

IBE-023 (G4) 100 5 0 15 5 0 50

IBE-027 (G3) 100 5 5 15 5 5 40

IBE-017 (G5) 100 5 5 15 5 5 40

ALD 0910 (P4) 60 0 0 0 60

ALD 0911 (P4) 100  100 0

Porgramme specialist

Porgramme specialist

ESTIMATES OF DISTRIBUTION OF ESTABLISHED STAFF BY PROGRAMME/PROJECT (IN %) 2006                UNESCO/IBE/C.54/3-STAFF

Porgramme specialist

Programme specialist

Porgramme specialist

10

10

10

10

Assistant secretary

Administrative Assistant

Resource bank/Observatory of trends

Documentalist 

Policy dialogue

10

15

10

 

15

Cross-cutting programmes

15

10

Clerck

Senior computer technician 15

Capacity building

Administrator 

ADMINISTRATION

assistant secretary 50% (7 mois)

Assistant programme specialist

Assistant secretary

Assistant programme specialist

WebMaster 

Assistant programme specialist

90

10

Director 5

Senior clerck 10

Council General 
administration

Institutional 
developmentPost number

Capacity building Resource bank/Observatory of trends

Senior programme specialist

Director's office

15

Assitant documentalist

assistant secretary 50% (7 mois)

10

10Assistant secretary

10

10 10

  

65

 

55
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